
 
 

 

Aktivitas Sekolah Lapangan Pertanian Ekologis Terpadu, Program Desa 

Makmur Peduli Api  Diperluas ke Tiga Desa di Kecamatan Nanga Tayap 

 

Ketapang, 14 Maret 2019 – Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) Sinar Mas Agribusiness and 

Food yang dilaksanakan sejak tahun 2016 telah menorehkan catatan prestasi dan memberikan dampak 

positif bagi masyarakat setempat. Melalui program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, 

masyarakat memiliki kemampuan dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan 

(karhutla), serta mencapai ketahanan pangan dengan cara yang lebih ramah lingkungan melalui 

Pertanian Ekologis Terpadu (PET), dan meninggalkan pola bertani dengan membakar.  

"Program DMPA kami rancang dengan memahami kebutuhan masyarakat dari desa binaan kami. Tahap 

pertama fokus pada pencegahan dan mengatasi kebakaran. Tahap kedua, kami mencoba memberikan 

solusi dari akar permasalahan agar masyarakat mau dan bisa meninggalkan pola bertani dengan 

membakar melalui PET. Saat ini, perusahaan telah melakukan pendampingan kepada 32 desa di 

Sumatera dan Kalimantan untuk program DMPA,” jelas Susanto Yang, CEO Sinar Mas Agribusiness and 

Food Wilayah Kalimantan Barat. 

Melalui PET, masyarakat akan tetap dapat bertani dan mendapatkan pangan yang dibutuhkan, bahkan 

mendapatkan produktifitas yang lebih baik dan pengeluaran yang lebih sedikit untuk mengelola 

pertanian. Bersama dengan Masyarakat Siaga Api (MSA) dan pemerintah setempat, masyarakat desa 

diajak untuk melakukan proses belajar dengan praktik di lapangan – atau disebut juga sekolah lapangan 

PET – dan kemudian mereplikasikan di kebun masing-masing.  Keberhasilan ini dapat terlihat dengan 

keluarga anggota kelompok PET yang mampu mendapatkan penghasilan 1 – 1.3 juta rupiah setiap 

bulannya. Penghasilan tersebut dapat membantu masyarakat anggota kelompok PET untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari maupun membayar kebutuhan anak-anak sekolah.  

Selain itu, tentunya indikator keberhasilan program DMPA yang telah berlangsung sejak tahun 2016, 

juga dapat diukur dengan penurunan titik panas di Kabupaten Ketapang. Pada tahun 2018, titik panas di 

Ketapang menurun sebesar 89,0% dibandingkan dengan tahun 2015, dimana terdapat 213 titik panas 

dan 130 titik api di desa binaan. Cuaca menjadi tantangan utama di tahun 2018, di mana curah hujan 

lebih sedikit dan musim kering lebih panjang dibandingkan tahun 2017.  

Upaya dari desa-desa binaan di Ketapang untuk menjaga areanya agar tidak terbakar mendapatkan 

apresiasi dari perusahaan. Sejak tahun 2016,  desa-desa yang berhasil mencegah terjadinya kebakaran 

lahan menerima penghargaan sebesar 50-100 juta rupiah dalam bentuk sarana dan prasarana 

pemadaman kebakaran dan fasilitas umum bagi desa. Di tahun 2018, sebanyak lima desa mendapatkan 

100 juta rupiah dan tiga desa mendapatkan lima puluh juta rupiah.  

Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Distanakbun) Kabupaten Ketapang menyambut baik dan 

merespon positif hasil yang telah dicapai masyarakat delapan desa di Kecamatan Nanga Tayap dalam 

upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. “Kami menyadari bahwa diperlukan sebuah kolaborasi 

yang menyentuh dari berbagai pemangku kepentingan agar program dapat berjalan dengan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, peran serta elemen perusahaan, masyarakat dan pemerintah seperti 

Distanakbun, Manggala Agni, serta Muspika dan Lembaga Adat  di Kecamatan Nanga Tayap sangatlah 

diperlukan. Distribusi informasi yang mampu mengedukasi masyarakat harus tetap berjalan baik melalui 

lembaga pendidikan formal dan informal. Saya berharap dengan melihat kisah sukses dari warga desa 

yang lain, program positif dari DMPA, dengan Pertanian Ekologis Terpadu akan dapat cepat diikuti oleh 

warga-warga lainnya,” ungakap Ir. L. Sikat Gudag, M.Si., Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan 

Perkebunan Kabupaten Ketapang. 
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Tentang Sinar Mas Agribusiness and Food  
 

Sinar Mas Agribusiness and Food yang beroperasi di bawah Golden Agri-Resources (GAR) adalah salah 
satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka dengan total luas areal tanam di Indonesia 

mencapai lebih dari 498.395 hektar (termasuk kebun milik petani swadaya) per tanggal 31 Desember 
2018. Perusahaan memiliki operasi terpadu yang memproduksi bahan pangan yang berbahan baku 
minyak nabati.  
  

Sinar Mas Agribusiness and Food fokus pada produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Di Indonesia, 
kegiatan utamanya meliputi budidaya dan pemanenan pohon kelapa sawit; pengolahan tandan buah 

segar menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit; penyulingan CPO menjadi produk dengan nilai 
tambah seperti minyak goreng, margarin, shortening dan biodiesel; serta perdagangan produk kelapa 
sawit ke seluruh dunia. Perusahaan juga beroperasi di Tiongkok dan India dengan memiliki pelabuhan, 

pabrik penghancur biji sawit, memproduksi berbagai produk minyak nabati olahan, serta produk 
makanan lainnya seperti mie.  
  

Didirikan pada tahun 1996, GAR tercatat di Bursa Efek Singapura pada tahun 1999 dengan nilai 
kapitalisasi pasar US$ 2,4 miliar per tanggal 31 Desember 2018. Perusahaan investasi Flambo 

International Limited saat ini merupakan pemegang saham terbesar GAR, dengan kepemilikan saham 
sebesar 50,35 persen. GAR memiliki beberapa anak perusahaan, termasuk PT SMART Tbk yang tercatat 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1992.  
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